
W ramach uczestnictwa szkoły w programie „Bezpieczna+” zaplanowano dla uczniów i nauczycieli szereg następujących działań : 

 

Działania Planowane rezultaty Opis sposobu weryfikacji Termin Prowadzący: 

Przystąpienie do 

programu „Szkolna 

Interwencja 

Profilaktyczna”- 

szkolenie dla Rady 

Pedagogicznej 

 

Pomoc nauczycielom  w planowaniu wsparcia dla uczniów 

sięgających po alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze oraz 

diagnozowaniu stopnia zagrożenia.  

Zapobieganie problemom związanym ze stosowaniem 

używek przez uczniów, poprzez konsekwentne stosowanie 

procedury interwencji, która wzmocni obowiązujące w 

szkole zasady i normy. 

 

 

Analiza dokumentacji pedagoga 

szkolnego, 

ankieta wśród uczniów dotycząca 

zagrożeń 

 

X.2016 

Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-

Edukacyjny Metis – 

Bytom 

Cukierki program 

profilaktyki dla 

najmłodszych 

uczniów- warsztaty  

kl.  I-III 

Większa świadomość uczniów na temat środków 

uzależniających i zagrożeń z nimi związanych oraz uczenie 

postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi, 

które mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu.  

Rozmowy z uczniami nt. środków 

uzależniających i zagrożeń z nimi 

związanych 

Wykorzystanie zdobytej wiedzy na 

zajęciach z wychowawcą m. in. 

prace plastyczne, konkursy 

 

XI.2016 

 

Śląskie Centrum 

Profilaktyki i 

Psychoterapii w 

Katowicach 

Warsztaty dla 

uczniów IV – VI  

z zakresu 

profilaktyki 

uzależnień od 

komputera i 

Internetu 

Większa świadomość uczniów na temat zagrożeń 

wynikających z niewłaściwego korzystania z komputera i 

Internetu. 

 

Wykorzystanie zdobytej wiedzy na 

zajęciach z wychowawcą m. in. 

prace plastyczne, konkursy, 

przygotowanie gazetek ściennych. 

Przygotowanie apelu z okazji Dnia 

Bezpiecznego Internetu 

 

 

 

 

 

 

XI.2016 

 

Śląskie Centrum 

Profilaktyki i 

Psychoterapii  

w Katowicach 



Działania Planowane rezultaty Opis sposobu weryfikacji Termin Prowadzący: 

Lekcje z 

wychowawcą lub z 

pedagogiem 

szkolnym 

wykorzystujące 

filmy edukacyjne kl. 

IV- VI 

Większa świadomość uczniów w zakresie bezpiecznego 

korzystania z Internetu oraz zapobiegania agresji i 

przemocy. 

Przygotowanie scenek rodzajowych 

i dramowych oraz  plakatów 

edukacyjnych przez uczniów 

 

 

X-

XII.2016 

 

Pedagog i 

wychowawcy  

SP 28 

Praca z uczniem  

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych- 

szkolenie dla Rady 

Pedagogicznej 

Podniesienie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniami o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Lekcje koleżeńskie, wykorzystanie 

ciekawych metod w pracy z 

uczniem  

o SPE 

Organizacja warsztatów 

tematycznych dla rodziców 

 

 

 

XI.2016 

 

Regionalny Ośrodek 

Metodyczno-

Edukacyjny Metis – 

Bytom 

Spektakle 

profilaktyczne dla 

uczniów kl. I- III 

oraz IV- V 

Większa świadomość uczniów w zakresie bezpiecznego 

korzystania z Internetu oraz zapobiegania agresji i 

przemocy. 

 

Wykorzystanie zdobytej wiedzy na 

zajęciach teatralnych, samodzielne 

odgrywanie scenek, pisanie 

scenariuszy do spektakli 

profilaktycznych Przygotowanie 

apelu z okazji Dnia Bezpiecznego 

Internetu 

 

 

 

XII.2016 

 

Fabryka Kultury – p. 

Anna Leśniak 

Warsztaty dotyczące 

mediacji i negocjacji 

ukierunkowane na 

rozwiązywanie 

konfliktów kl. VI 

(cykl spotkań) 

Wyposażenie uczniów  

w wiedzę  nt. mediacji  

i negocjacji  

Opracowanie klasowych 

kontraktów uczniowskich, wybór 

szkolnych mediatorów, zapraszanie 

do stołu mediacyjnego grupy 

uczniów będących w konflikcie.   

 

 

XII.2016 

 

Ośrodek Mediacji 

Fundacji Wydziału 

Prawa i Administracji  

w Katowicach 

 

 


